1. ARVIOIN TARPEENI
○

○

Asetan omat ajallista ja

2. VALITSEN POLKUNI
Aloitan oman polkuni kohti omavaraisuut-

liiketoimintaa.

ja alan harjoitella hengellisen

Perustan liikeyrityksen ja laajennan

○

Käytän Perustukseni-kirjasta

kuukautta):

koskevat tavoitteet.

ta harjoittelemalla käytännön taitoja (3

hengellistä omavaraisuutta

omavaraisuuden ratkaisevan
tärkeitä tapoja.

Määrittelen, mitä taitoja tarvitsen, ja

○

Hankin paremman työpaikan.

○

3. TOIMIN USKOSSA
○

Työskentelen edelleen tullakseni omavaraiseksi.

○

Palvelen muita kuten Jeesus
Kristus palvelisi.

○

Autan muita edistymään
kertomalla heille omavaraisuuden taidoista.

laadin koulutussuunnitelman.
○

Hallitsen henkilökohtaiset raha-asiani.
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Herra on julistanut: ”Minun tarkoitukseni on
huolehtia pyhistäni” (OL 104:15). Tämä
ilmoitus on Herran lupaus siitä, että Hän on
valmiina antamaan sinulle omavaraisuudesta koituvia siunauksia. Kehotamme sinua
tutkimaan näitä periaatteita uutterasti ja
soveltamaan niitä käytäntöön. Kun teet niin,
sinua siunataan suuremmalla toivolla,
rauhalla ja edistymisellä.

Omavaraisuusryhmän jäsenenä...

[Omavaraisuusryhmät] auttavat sinua
oppimaan uskon, koulutuksen, ahkeran
työnteon ja Herraan turvaamisen periaatteita
ja toteuttamaan niitä käytännössä. Nämä
mahdollistavat paremmin sen, että voit saada
Herran lupaamat ajalliset siunaukset.

○ opit, keskustelet muiden ryhmän jäsenten
kanssa ja tarjoat heille tukea

○ osallistut ryhmän viikoittaisiin kokouksiin
kolmen kuukauden ajan (yleensä kaksi tuntia
viikossa)
○ toimit henkilökohtaisten sitoumusten pohjalta saavuttaaksesi omavaraisuustavoitteesi
(kolmesta kuuteen tuntia viikossa)

○ toteutat evankeliumin periaatteita ja tapoja, jotka johtavat ajalliseen ja hengelliseen
omavaraisuuteen.

– Ensimmäinen presidenttikunta

SAATAVILLA NELJÄ ERI
OMAVARAISUUSRYHMÄÄ

Aloita oma polkusi kohti omavaraisuutta Polkuni kohti omavaraisuutta
-hartaustilaisuudessa.

Henkilökohtaiset raha-asiat

Pvm.:
Työnhakuni

Klo:
Koulutusta paremman työn saamiseksi

Paikka:
Oman liikeyrityksen perustaminen ja
liiketoiminnan laajentaminen
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